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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management 
de mediu și audit (EMAS)
(COM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0402),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0278/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A6–0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Regulamentul (CE) nr. 761/2001 și-a 
demonstrat eficacitatea în promovarea unei 
performanțe de mediu superioare a 
organizațiilor. Este necesar ca experiența 
dobândită în urma punerii în aplicare a 
acestui regulament să fie utilizată pentru a 
spori capacitatea EMAS de a ameliora 
performanța de mediu generală a 
organizațiilor.

(7) Regulamentul (CE) nr. 761/2001 și-a 
demonstrat eficacitatea limitată în 
promovarea unei performanțe de mediu 
superioare a organizațiilor. Este necesar ca 
experiența dobândită în urma punerii în 
aplicare a acestui regulament să fie 
utilizată pentru a spori capacitatea EMAS 
de a ameliora performanța de mediu 
generală a organizațiilor.
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Or. en

Justificare

Conform studiului EVER, realizat în numele DG Mediu, majoritatea studiilor cantitative nu 
au fost în măsură să confirme o mai bună performanță de mediu a organizațiilor înregistrate 
în cadrul EMAS, comparativ cu alte organizații; este deci important să se reexamineze 
impactul sistemului. 

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este necesar ca sigla EMAS să 
constituie pentru organizații un instrument 
atractiv de comunicare și marketing, care 
să crească gradul de informare a clienților 
cu privire la EMAS. Se impune 
simplificarea regulilor de utilizare a siglei 
EMAS, prin utilizarea unei sigle unice, 
precum și eliminarea restricțiilor existente, 
astfel încât să nu se creeze confuzii în 
ceea ce privește etichetele produselor 
ecologice.

(15) Este necesar ca sigla EMAS să 
constituie pentru organizații un instrument 
atractiv de comunicare și marketing, care 
să crească gradul de informare a clienților 
cu privire la EMAS. Se impune 
simplificarea regulilor de utilizare a siglei 
EMAS, prin utilizarea unei sigle unice, 
precum și eliminarea restricțiilor existente, 
cu excepția celor referitoare la produs și 
la ambalaj. Nu ar trebui să existe confuzii 
în ceea ce privește etichetele produselor 
ecologice.

Or. en

Justificare

Utilizarea siglei EMAS pe produse și pe ambalaje ar conduce la confuzia cu eticheta 
ecologică. Formularea propusă provine din regulamentul în vigoare.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru a asigura o aplicare armonizată 
a prezentului regulament, Comisia 

(24) Pentru a asigura o aplicare armonizată 
a prezentului regulament, Comisia 
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elaborează, dacă este cazul, documente 
sectoriale de referință în domeniul 
reglementat de prezentul regulament.

elaborează documente sectoriale de 
referință în domeniul reglementat de 
prezentul regulament, pe baza unui 
program de priorități.

Or. en

Justificare

Este important să se garanteze că documentele sectoriale de referință ale Comisiei sunt 
elaborate pe baza unui program de priorități.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Se impune ca prezentul regulament să 
fie revizuit, dacă este cazul, pe baza 
experienței dobândite după o anumită 
perioadă de funcționare.

(25) Se impune ca prezentul regulament să 
fie revizuit, dacă este cazul, pe baza 
experienței dobândite în termen de cinci 
ani de la data intrării sale în vigoare. 
Revizuirea ar trebui să evalueze, în 
special, impactul sistemului asupra 
mediului și numărul participanților la 
sistem, pentru a fundamenta o decizie 
privind continuarea sistemului.

Or. en

Justificare

EMAS necesită un efort considerabil din partea organizațiilor participante, a Comisiei și a 
statelor membre. Propunerea are ca obiectiv îmbunătățirea regulamentului în vigoare. Se 
impune o evaluare corectă a impactului real al acestor modificări în cursul procesului de 
revizuire. 
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „politică de mediu” înseamnă scopurile
generale și principiile de acțiune ale unei 
organizații în ceea ce privește mediul, 
inclusiv respectarea tuturor cerințelor 
legale aplicabile în materie de mediu, 
precum și angajamentul față de 
îmbunătățirea constantă a performanței de 
mediu;

(1)„politică de mediu” înseamnă intențiile 
și orientarea generale ale unei organizații 
în ceea ce privește performanța sa de 
mediu, exprimate formal de către 
conducerea superioară, inclusiv 
respectarea tuturor cerințelor legale 
aplicabile în materie de mediu, precum și 
angajamentul față de îmbunătățirea 
constantă a performanței de mediu.
Această politică oferă un cadru de acțiune 
și prevede stabilirea obiectivelor de mediu 
generale și specifice.

Or. en

Justificare

Definițiile ar trebui să corespundă cât mai mult posibil normei ISO 14001 pentru a facilita 
trecerea de la ISO la IMAS.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „performanță de mediu” înseamnă 
rezultatele gestionării aspectelor de mediu 
de către o organizație;

(2) „performanță de mediu” înseamnă 
rezultatele măsurabile ale gestionării 
aspectelor de mediu de către o organizație;

Or. en

Justificare

Definițiile ar trebui să corespundă cât mai mult posibil normei ISO 14001 pentru a facilita 
trecerea de la ISO la IMAS.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) „sistem de management de mediu” 
înseamnă acea parte din sistemul global de 
management care include structura 
organizațională, activitățile de planificare, 
responsabilitățile, practicile, procedurile, 
procesele și resursele în vederea 
dezvoltării, implementării, realizării, 
evaluării și menținerii politicii de mediu;

(12) „sistem de management de mediu” 
înseamnă acea parte din sistemul de 
management al unei organizații, utilizată 
pentru elaborarea și punerea în aplicare a 
politicii sale de mediu și pentru 
gestionarea aspectelor de mediu. Aceasta 
cuprinde o serie de elemente 
interconectate (structura organizațională, 
activitățile de planificare, 
responsabilitățile, practicile, procedurile, 
procesele și resursele) utilizate la stabilirea 
și realizarea obiectivelor privind 
performanța de mediu.

Or. en

Justificare

Definițiile ar trebui să corespundă cât mai mult posibil normei ISO 14001 pentru a facilita 
trecerea de la ISO la IMAS.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) „raport privind performanța de 
mediu” înseamnă informațiile detaliate 
furnizate publicului și altor părți 
interesate cu privire la performanța de 
mediu a organizației și în ceea ce privește 
respectarea obligațiilor legale aplicabile 
în materie de mediu;

eliminat

Or. en
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Justificare
Comisia a propus un nou mecanism de raportare care nu este necesar. Sistemul actual de 
actualizări anuale ale declarației de mediu este suficient, însă cu condiția adăugării de noi 
indicatori principali de performanță.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) „amplasament” înseamnă o locație 
geografică dată, aflată sub controlul 
managerial al unei organizații acoperind 
activități, produse și servicii, inclusiv 
totalitatea infrastructurilor, echipamentelor 
și materialelor; 

(20) „amplasament” înseamnă o locație 
geografică dată, aflată sub controlul 
managerial al unei organizații acoperind 
activități, produse sau servicii, inclusiv 
totalitatea infrastructurilor, echipamentelor 
și materialelor;

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) „modificare substanțială” înseamnă 
o creștere semnificativă a capacității sau o 
modificare a naturii și a funcționării 
organizației. 

Or. en

Justificare

Este necesar să se definească sintagma „modificare substanțială” datorită dispozițiilor 
prevăzute la articolul 8.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organizațiile care doresc să se 
înregistreze pentru prima dată efectuează o 
analiză a tuturor aspectelor legate de 
mediu din cadrul organizației în 
conformitate cu anexa I.

(1) Organizațiile care doresc să se 
înregistreze pentru prima dată dezvoltă și 
pun în aplicare un sistem de management 
de mediu. Etapele care trebuie urmărite 
pentru aceasta sunt stabilite la anexele I-
IV. Când este posibil, ar trebui să se ia în 
considerare cele mai bune practici de 
management de mediu pentru 
documentele de referință sectoriale 
relevante menționate la articolul 46.

Or. en

Justificare

În vederea clarificării, referirea la o analiză de mediu a fost mutată într-un alineat ulterior 
pentru a arăta că reprezintă doar un aspect al EMAS. 

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organizațiile care dispun de un sistem 
de management de mediu atestat, 
recunoscut în conformitate cu articolul 45 
alineatul (4), nu sunt obligate să efectueze 
o analiză de mediu inițială completă în 
ceea ce privește informațiile furnizate de 
sistemul de management de mediu atestat 
și recunoscut.

(3) Organizațiile care dispun de un sistem 
de management de mediu atestat, 
recunoscut în conformitate cu articolul 45 
alineatul (4), nu sunt obligate să efectueze
părțile care au fost recunoscute ca fiind 
echivalente prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Toate aspectele relevante ale unui sistem de management de mediu atestat, și nu doar analiza 
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de mediu, ar trebui să fie recunoscute în conformitate cu articolul 45.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Având în vedere rezultatele analizei, 
organizațiile elaborează și implementează 
un sistem de management de mediu care 
include toate cerințele menționate în 
anexa II și ține seama, după caz, de cele 
mai bune practici de mediu pentru 
sectorul în cauză menționate la articolul 
46.

(4) În conformitate cu punctul A.3.1 din 
anexa II a sistemului de management de 
mediu, organizația ar trebui să efectueze o 
analiză de mediu inițială, luând în 
considerare punctele stabilite în anexa I.

Or. en

Justificare
În conformitate cu amendamentul care vizează alineatul (1) din prezentul articol, referirea la 
o analiză de mediu a fost deplasată la prezentul alineat pentru a arăta că reprezintă doar un 
aspect al EMAS.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 33 alineatul 
(5), organizațiile pot solicita o declarație 
de conformitate din partea autorității sau a 
autorităților competente de aplicare a 
legislației. 

În conformitate cu articolul 33 alineatul 
(5), această analiză poate cuprinde o 
declarație de conformitate din partea 
autorității sau a autorităților competente de 
aplicare a legislației. 

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică faptul că o declarație de conformitate nu reprezintă decât una din 
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posibilitățile disponibile pentru a demonstra conformitatea cu legislația în vigoare.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Organizațiile efectuează un audit intern 
de mediu, în conformitate cu cerințele 
prevăzute în anexa III. 

(6) În conformitate cu punctul A.5.5 din 
anexa II a sistemului de management de 
mediu, organizațiile efectuează un audit 
intern de mediu, respectând cerințele 
prevăzute în anexa III.

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică faptul că auditurile interne reprezintă una din cerințele sistemului de 
management de mediu enumerate la anexa II.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Organizațiile pregătesc o declarație de 
mediu, în conformitate cu dispozițiile 
anexei IV partea B.

(7) În conformitate cu punctul A.5.1 din 
anexa II a sistemului de management de 
mediu, organizațiile efectuează un audit 
intern de mediu, respectând dispozițiile 
anexei IV.

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică faptul că declarațiile de mediu reprezintă una din cerințele 
sistemului de management de mediu enumerate la anexa II.
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Analiza de mediu inițială, sistemul de 
management de mediu, procedura de audit 
și declarația de mediu sunt verificate de un 
verificator de mediu acreditat, iar 
declarația de mediu este validată de 
verificatorul de mediu respectiv.

(8) Întregul sistem de management de 
mediu stabilit în anexa II, inclusiv analiza 
de mediu inițială stabilită în anexa I, 
procedura de audit stabilită în anexa III și 
declarația de mediu stabilită în anexa IV
sunt verificate de un verificator de mediu 
acreditat, iar declarația de mediu este 
validată de verificatorul de mediu 
respectiv.

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică analiza de mediu. Procedurile de audit și declarația de mediu fac 
toate parte din cerințele sistemului de management de mediu.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O dată la trei ani, o organizație 
înregistrată :

eliminat

(a) efectuează o verificare completă a 
sistemului de management de mediu și a 
programului de audit,
(b) pregătește declarația de mediu în 
conformitate cu cerințele stabilite în 
anexa IV părțile B și D,
(c) validează declarația de mediu,
(d) transmite organismului competent 
declarația de mediu validată,
(e) transmite organismului competent un 
formular completat, care conține cel puțin 

Adlib Express Watermark



PR\760026RO.doc 15/29 PE418.109v01-00

RO

informațiile minime prevăzute în anexa 
VI.

Or. en

Justificare

Introducerea a două cicluri diferite de raportare și de audit nu este necesară și poate 
conduce la confuzii. În schimb, cele două cicluri ar trebui combinate într-o singură 
procedură anuală.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O dată pe an, o organizație înregistrată : (2) O dată pe an, o organizație înregistrată:

(a) efectuează un audit intern al 
performanței de mediu și al conformității 
cu dispozițiile legale aplicabile în materie 
de mediu, în conformitate cu anexa III,

(a) efectuează un audit intern al 
performanței de mediu și al conformității 
cu dispozițiile legale aplicabile în materie 
de mediu, în conformitate cu anexa III,

(b) pregătește un raport privind 
performanța de mediu în conformitate cu 
cerințele prevăzute în anexa IV părțile C și 
D,

(b) actualizează declarația de mediu în 
conformitate cu cerințele prevăzute în 
anexa IV și o supune validării,

(c) transmite organismului competent 
raportul privind performanța de mediu 
validat,

(c) transmite organismului competent 
declarația de mediu validată,

(d) transmite organismului competent un 
formular completat, care conține cel puțin 
informațiile minime prevăzute în anexa VI.

(d) transmite organismului competent un 
formular completat, care conține cel puțin 
informațiile minime prevăzute în anexa VI,

(da) efectuează o verificare completă a 
sistemului de management de mediu și a 
programului de audit.

Or. en

Justificare

Introducerea a două cicluri diferite de raportare și de audit nu este necesară și poate 
conduce la confuzii. În schimb, cele două cicluri ar trebui combinate într-o singură 
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procedură anuală.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cererea unei organizații de 
dimensiuni reduse, organismele 
competente extind, pentru organizația 
respectivă, frecvența trienală, menționată 
la articolul 6 alineatul (1), la o perioadă 
de până la cinci ani sau frecvența anuală, 
menționată la articolul 6 alineatul (2), la o 
perioadă de până la doi ani, cu următoarele 
condiții:

(1) La cererea unei organizații de 
dimensiuni reduse, organismele 
competente extind, pentru organizația 
respectivă, frecvența anuală, menționată la 
articolul 6, la o perioadă de până la doi ani, 
cu următoarele condiții:

(a) nu există riscuri de mediu, (a) analiza de mediu inițială a arătat că 
organizația nu prezenta aspecte de mediu 
semnificative și

(b) organizația nu preconizează să opereze 
schimbări operaționale ale sistemului său 
de management de mediu și

(b) organizația nu preconizează să opereze 
schimbări operaționale ale sistemului său 
de management de mediu.

(c) nu există probleme de mediu 
semnificative la nivel local.

Or. en

Justificare
Organizațiile mici ar trebui să beneficieze de o flexibilitate limitată. Definiția riscului de 
mediu este armonizată în conformitate cu definițiile din articolul 2. Amendamentul elimină 
litera (c), care este superfluă. 

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organizația în cauză actualizează 
analiza de mediu inițială și modifică în 
mod corespunzător politica de mediu a 

(2) Organizația în cauză actualizează în 
mod corespunzător părțile relevante din 
sistemul de management de mediu.
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organizației.

Or. en

Justificare

Textul clarifică faptul că toate părțile relevante ar trebui modificate.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sigla nu trebuie folosită alături de 
afirmații comparative privind alte activități 
și servicii sau într-un mod care poate 
produce o confuzie cu etichetele produselor 
ecologice.

(4) Sigla nu trebuie folosită:

- pe produse sau pe ambalajul acestora 
sau
- alături de afirmații comparative privind 
alte activități și servicii sau într-un mod 
care poate produce o confuzie cu etichetele 
produselor ecologice.

Or. en

Justificare

Utilizarea siglei EMAS pe produse și pe ambalaje ar conduce la confuzia cu eticheta 
ecologică. Formularea propusă provine din regulamentul în vigoare.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organismul competent este convins, pe 
baza probelor materiale primite sau ca 
urmare a unui raport pozitiv din partea 

(c) organismul competent este convins, pe 
baza probelor materiale primite sau ca 
urmare a unui raport din partea autorității 
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autorității competente de aplicare a 
legislației, că organizația respectă toate 
dispozițiile legale;

competente de aplicare a legislației, că 
organizația respectă toate dispozițiile 
legale;

Or. en

Justificare

Autoritățile naționale de reglementare confirmă, în general, că nu dispun de dovezi de 
neconformitate, și nu prezintă un raport „pozitiv” privind conformitatea. 

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele competente instituie un 
forum al organismelor competente din 
toate statele membre (denumit în 
continuare „forum”). Forumul se întrunește 
cel puțin o dată pe an în prezența unui 
reprezentant al Comisiei.

(1) Comisia instituie și asistă un forum al 
organismelor competente din toate statele 
membre (denumit în continuare „forum”). 
Forumul se întrunește cel puțin o dată pe 
an.

Or. en

Justificare

Este puțin probabil că un astfel de forum va funcționa dacă cineva nu asigură coordonarea și 
finanțarea la nivel central. Comisia este cea mai potrivită pentru această sarcină.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organizația a elaborat un raport privind 
performanța de mediu în conformitate cu 
anexa IV partea C.

(c) organizația a elaborat un raport de 
mediu în conformitate cu anexa IV.

Or. en
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Justificare

Introducerea a două cicluri diferite de raportare și de audit nu este necesară și poate 
conduce la confuzii. În schimb, cele două cicluri ar trebui combinate într-o singură 
procedură anuală.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Verificatorul de mediu este 
independent, în special față de auditorul 
sau consultantul organizației, imparțial și 
obiectiv în desfășurarea activităților sale.

(4) Verificatorul de mediu este o parte 
terță independentă și externă.

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică faptul că verificatorul de mediu trebuie să fie o parte terță externă.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre garantează că 
autoritățile responsabile cu aplicarea 
legislației comunică orice situație de 
nerespectare a prezentului regulament de 
către organizațiile înregistrate, în cel mai 
scurt timp posibil și, în orice caz, în termen 
de o lună, organismului competent care a 
înregistrat organizația.

(6) Statele membre garantează că 
autoritățile responsabile cu aplicarea 
legislației comunică orice situație de 
nerespectare a cerințelor legale aplicabile 
în materie de mediu de către organizațiile 
înregistrate, imediat ce va fi posibil și, în 
orice caz, în termen de două luni, 
organismului competent care a înregistrat 
organizația.

Or. en
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Justificare

Clarifică faptul că alineatul se referă la respectarea legislației în materie de mediu care intră 
în competența autorităților responsabile cu aplicarea legislației, și nu a regulamentului 
EMAS, asupra căruia autoritățile nu au niciun control. De asemenea, o lună poate fi prea o 
perioadă prea restrictivă pentru a permite autorităților responsabile cu respectarea aplicării 
legislației să facă investigații și să raporteze incidentele. 

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează că
autoritățile locale, în colaborare cu 
asociațiile industriale, camerele de comerț 
și părțile interesate, asigură asistență 
specifică grupurilor de organizații 
relaționate prin proximitate geografică sau 
prin activități comerciale, în vederea 
îndeplinirii cerințelor de înregistrare 
menționate în articolele 4, 5 și 6.

(1) Statele membre pot încuraja
autoritățile locale, în colaborare cu 
asociațiile industriale, camerele de comerț 
și părțile interesate, să asigure asistență 
specifică grupurilor de organizații 
relaționate prin proximitate geografică sau 
prin activități comerciale, în vederea 
îndeplinirii cerințelor de înregistrare 
menționate în articolele 4, 5 și 6.

Or. en

Justificare

EMAS este un sistem facultativ. Statele membre nu pot obliga autoritățile locale și alte 
organizații independente să coopereze cu EMAS.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia publică un ghid al 
utilizatorului care stabilește etapele 
necesare participării la EMAS. Ghidul 
este disponibil online și în toate limbile 
oficiale. 

Or. en
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Justificare

Un ghid clar, ușor inteligibil ar putea atrage noi participanți la sistem. Dacă dorim ca 
organizațiile din întreaga UE să participe, în special organizațiile mici, textul trebuie să fie 
disponibil în toate limbile.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate promova colaborarea
dintre statele membre, mai ales în scopul 
unei aplicări uniforme și consecvente a 
reglementărilor pe întreg teritoriul 
comunității, cu privire la următoarele 
aspecte:

(1) Comisia promovează colaborarea dintre 
statele membre, mai ales în scopul unei 
aplicări uniforme și consecvente a 
reglementărilor pe întreg teritoriul 
comunității, cu privire la următoarele 
aspecte:

Or. en

Justificare

Amendament în legătură cu un amendament precedent la articolul 15 alineatul (1).

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia garantează schimbul de informații 
și colaborarea dintre statele membre și alte 
părți interesate cu privire la cele mai bune 
practici de management de mediu în 
sectoarele relevante, în vederea elaborării 
unor documente de referință sectoriale care 
să includă cele mai bune practici de 
management de mediu și indicatorii de 
performanță de mediu ai unor sectoare 
specifice.

Comisia garantează schimbul de informații 
și colaborarea dintre statele membre și alte 
părți interesate cu privire la cele mai bune 
practici de management de mediu în 
sectoarele relevante, în vederea elaborării 
unor documente de referință sectoriale sau 
subsectoriale care pot să includă cele mai 
bune practici de management de mediu, 
cerințele minime privind performanța de 
mediu depășind în mod semnificativ limita 
minimă legală, indicatorii de performanță
de mediu ai unor sectoare specifice, 
precum și parametri de excelență și 
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sisteme de clasificare care să identifice 
nivelurile de performanță. 

Or. en

Justificare

Documentele de referință sectoriale ar trebui să ajute organizațiile să își îmbunătățească 
performanța de mediu și includerea parametrilor și a sistemelor de clasificare ar putea fi 
utilă. 

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia reevaluează EMAS pe baza 
experienței acumulate în timpul operării 
sistemului și pe baza evoluțiilor pe plan 
internațional. Comisia ia în considerare 
rapoartele transmise Parlamentului 
European și Consiliului, conform 
articolului 47.

Comisia reevaluează EMAS, cel târziu 
până la cinci ani după intrarea sa în 
vigoare, pe baza experienței acumulate în 
timpul operării sistemului și pe baza 
evoluțiilor pe plan internațional. 
Revizuirea evaluează, în special, impactul 
sistemului asupra mediului și tendința în 
ceea ce privește numărul participanților, 
cu scopul de a lua o decizie privind 
continuarea sistemului. Comisia ia în 
considerare rapoartele transmise 
Parlamentului European și Consiliului, 
conform articolului 47.

Or. en

Justificare

EMAS necesită un efort considerabil din partea organizațiilor participante, a Comisiei și a 
statelor membre. Propunerea are ca obiectiv îmbunătățirea regulamentului în vigoare. Se 
impune o evaluare corectă a impactului real al acestor modificări în cursul procesului de 
revizuire.
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Amendamentul 33

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate organizațiile trebuie să ia în 
considerare aspectele directe ale 
operațiunilor lor.

Toate organizațiile trebuie să ia în 
considerare aspectele directe ale 
operațiunilor lor, referindu-se în special la 
indicatorii principali stabiliți în anexa IV.

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe o legătură clară între analiza de mediu și raportarea indicatorilor 
principali. Organizațiile ar trebui să identifice proprii lor indicatori principali în analiza de 
mediu, și apoi să prezinte un raport asupra acestora în declarația de mediu.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Anexa II – punctul A.3 Planificare – coloana din dreapta Partea B (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea B Partea B

aspecte suplimentare care trebuie avute în 
vedere de către organizațiile care pun în 

aplicare EMAS

aspecte suplimentare care trebuie avute în 
vedere de către organizațiile care pun în 

aplicare EMAS

Organizațiile care pun în aplicare EMAS 
ar trebui să respecte cerințele 
suplimentare pentru o analiză de mediu 
stabilite în anexa I, care se bazează pe 
cerințele ISO în materie de planificare. 

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică legătura dintre anexa II și anexa I. Organizațiile care solicită 
înregistrarea EMAS trebuie să pună în aplicare cerințe suplimentare față de cele necesare 
pentru certificarea ISO, cerințe care sunt enumerate în anexa I. 
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Anexa II – punctul A.3 Verificări – coloana din dreapta Partea B (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea B Partea B

aspecte suplimentare care trebuie avute în 
vedere de către organizațiile care pun în 

aplicare EMAS

aspecte suplimentare care trebuie avute în 
vedere de către organizațiile care pun în 

aplicare EMAS

Organizațiile care pun în aplicare EMAS 
ar trebui să respecte cerințele 
suplimentare pentru auditul intern de 
mediu stabilite în anexa III și cerințele 
suplimentare pentru declarația de mediu 
stabilite în anexa IV, care se bazează pe 
cerințele ISO în materie de verificări.

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică legătura dintre anexa II și anexele III și IV. Organizațiile care 
solicită înregistrarea EMAS trebuie să pună în aplicare cerințe suplimentare față de cele 
necesare pentru certificarea ISO, cerințe care sunt enumerate în anexele III și IV.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Anexa IV – litera C

Textul propus de Comisie Amendamentul

C. RAPORTUL PRIVIND 
PERFORMANțA DE MEDIU

eliminat*

Raportul privind performanța de mediu 
conține cel puțin următoarele elemente și 
îndeplinește cerințele minime prezentate 
mai jos:
(a) o sinteză a datelor disponibile cu 
privire la rezultatele organizației în raport 
cu obiectivele sale de mediu generale și 
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specifice corespunzând impactului 
semnificativ asupra mediului. Raportarea 
vizează indicatorii principali, precum și 
alți indicatori relevanți existenți în ceea ce 
privește performanța de mediu, în 
conformitate cu secțiunea D.
(b) alți factori referitori la performanța de 
mediu, în special rezultatele obținute în 
raport cu dispozițiile legale și cu impactul 
lor semnificativ asupra mediului;
(c) o descriere a dispozițiilor legale 
aplicabile referitoare la mediu și dovada 
respectării acestor dispoziții;
(d) numele și numărul de acreditare ale 
verificatorului de mediu și data validării 
declarației.

____

*referirile la rapoartele privind performanța de 
mediu ar trebui eliminate din întregul regulament.

Or. en

Justificare

Comisia a propus un nou mecanism de raportare dublu: la fiecare trei ani, organizația își 
actualizează declarația de mediu și o dată pe an prezintă un raport privind performanța de 
mediu. Având în vedere faptul că cerințele ambelor documente par să fie identice, ar fi mai 
eficace să se mențină actualul mecanism anual unic de raportare, conform căruia o 
organizație trebuie să actualizeze declarația de mediu. 

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul D – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Indicatorii principali se aplică tuturor 
tipurilor de organizații. Aceștia vizează 
rezultatele obținute în cadrul următoarelor 
domenii esențiale de mediu:

(a) Indicatorii principali se aplică tuturor 
tipurilor de organizații. Aceștia vizează 
rezultatele obținute în cadrul următoarelor 
domenii esențiale de mediu:

Eficiența energetică; Eficiența energetică;
Eficiența materialelor; Eficiența materialelor;
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Apă Apă
Deșeuri Deșeuri

Biodiversitate Biodiversitate
și Emisii și Emisii

Dacă o organizație consideră că unul sau 
mai mulți indicatori principali nu sunt 
relevanți pentru aspectele sale legate 
direct de mediu, oferă o justificare în 
această privință.

Or. en

Justificare

Indicatorii principali reprezintă un element nou și important al regulamentului și pot 
consolida sistemul. Cu toate acestea, ar trebui să se acorde flexibilitate în ceea ce privește 
indicatorii ce ar trebui utilizați, pentru a se asigura că sunt relevanți.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Sistemul de management de mediu și audit (EMAS) este un sistem UE cu participare 
voluntară, care facilitează identificarea, monitorizarea, măsurarea și raportarea de către o 
organizație a impactului pe care îl are asupra mediului. Introdus pentru prima dată în 1995, 
sistemul a fost extins în 2001 atât la organizațiile din sectorul public, cât și la cele din sectorul 
privat. Acesta necesită verificarea independentă a datelor, transparență și comunicare cu 
părțile interesate, în vederea îmbunătățirii pe termen lung a performanțelor de mediu.

În cei zece ani de existență a sistemului EMAS, au fost stabilite, la nivel național și 
internațional, numeroase instrumente și standarde voluntare alternative. Unele dintre aceste 
noi sisteme atrag mai mulți participanți decât EMAS. De exemplu, standardul internațional 
ISO 14001 a devenit principalul sistem de management de mediu (EMS), fiind preferat 
sistemului EMAS, deoarece este considerat mai puțin costisitor. ISO 14001 are aproximativ 
130 000 de participanți în întreaga lume și 35 000 în UE.  EMAS are înregistrate, în prezent, 
aproximativ 4 200 de organizații din UE, iar acest număr nu a crescut în mod semnificativ față 
de cele aproximativ 3 100 de organizații care au solicitat înregistrarea în 2004. În ceea ce 
privește Germania, statul membru cu cea mai bună performanță EMAS, s-a înregistrat o 
tendință în scădere de la 1 672 de organizații în 2004 la 1 415 în 2008. Cu toate acestea, 
numărul de înregistrări în cadrul EMAS a crescut în alte state membre, precum Spania, unde 
numărul organizațiilor înregistrate a crescut de la 411 în 2004 la 1 027 în 2008.  

Comisia argumentează că, deși cerințele de înregistrare în cadrul EMAS sunt mai stricte, 
rezultatele în materie de protecție a mediului sunt mai bune decât în cazul altor EMS.   
Problema este că, datorită faptului că sistemele EMS sunt relativ “tinere”, cercetarea privind 
rezultatele este neconcludentă, după cum indică propriile studii ale Comisiei cu privire la 
EMAS.

Comisia profită de ocazia revizuirii EMAS pentru a propune câteva modificări care vizează 
simplificarea sistemului și creșterea numărului de participanți la 35 000 într-o perioadă de 10 
ani, la același nivel cu participarea UE la ISO 14001. Modificările includ: 

 „înregistrarea colectivă” a organizațiilor cu sediul în mai multe state membre;

 „înregistrarea grupurilor de organizații” („cluster”) care doresc să colaboreze în 
vederea obținerii înregistrării;

 reducerea taxelor și frecvență mai mică de raportare pentru IMM-uri;

 cerința ca statele membre să intensifice activitățile promoționale și îndemnul de a 
introduce stimulente pentru încurajarea participării;

 susținere suplimentară din partea Comisiei prin introducerea documentelor sectoriale 
de referință. 

Raportoarea salută aceste modificări. 
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Cu toate acestea, există unele aspecte pe care Comisia și statele membre le-ar putea exploata 
mai mult pentru a atrage înregistrarea organizațiilor în cadrul EMAS, fără a afecta integritatea 
acestuia în materie de protecție a mediului:

 Limbajul simplificat și o propunere mai bine structurată ar facilita o mai bună 
înțelegere a cerințelor de către organizații. Unul dintre amendamente solicită Comisiei 
să publice un manual al utilizatorului EMAS, care ar putea fi util, în special, pentru 
organizațiile mici. Alte amendamente clarifică relația dintre diversele cerințe 
prevăzute în anexe. 

 Alinierea definițiilor EMAS la ISO 14001 ar facilita trecerea organizațiilor de la ISO 
la EMAS. Amendamentele sunt prezentate, prin urmare, în acest scop, cu excepția 
cazurilor în care există un motiv clar pentru modificarea definiției.

 Comisia a propus un nou ciclu de raportare de trei ani, în plus față de ciclul de 
raportare anual existent. Acest lucru nu pare să fie necesar și poate fi derutant. O serie 
de amendamente combină cele două cicluri într-o singură procedură anuală, respectiv 
o procedură la interval de doi ani, în cazul IMM-urilor. 

 Obiectivul Comisiei este de a îmbunătăți conformitatea cu legislația în materie de 
mediu a UE, prin intermediul EMAS. În consecință, aceasta propune ca organizațiile 
să aibă posibilitatea de a solicita o declarație de conformitate din partea autorităților 
de reglementare. Autoritățile naționale de reglementare nu vor fi dori, în general, să 
acorde o astfel de „declarație pozitivă” de conformitate, însă pot elibera o declarație 
prin care afirmă că nu au cunoștință de niciun caz de neconformitate. Se prezintă un 
amendament în acest sens.

  Introducerea documentelor sectoriale de referință reprezintă un element nou important 
al regulamentului și ar trebui consolidat. Comisia ar trebui să fie încurajată să adopte 
documente de referință cuprinzătoare pentru un număr cât mai mare de sectoare sau 
de sub-sectoare.

 Indicatorii principali propuși reprezintă o adăugare binevenită și ar trebui să sprijine 
organizațiile în activitatea de raportare cu privire la performanțele de mediu. Cu toate 
acestea, nu toți indicatorii generici vor fi relevanți pentru organizație și ar trebui să se 
permită posibilitatea devierii de la listă, cu condiția prezentării unei justificări. 
Documentele sectoriale de referință ar trebui, de asemenea, să înlocuiască indicatorii 
generici cu cei specifici sectorului respectiv.

 Comisia a propus atenuarea restricțiilor cu privire la utilizarea siglei EMAS, însă 
trebuie să se specifice, în mod clar, că sigla nu poate fi utilizată pe ambalaje și 
produse, deoarece există riscul creării unei confuzii cu eticheta ecologică.

 Comisia și statele membre ar putea depune eforturi mai mari pentru a încuraja 
participarea la EMAS, de exemplu prin acordarea de premii EMAS și raportându-se la 
EMAS în evaluarea condițiilor de performanță în cadrul contractelor de lucrări și 
servicii.

În concluzie, raportoarea consideră oportună continuarea sistemului EMAS și 
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acordarea unei perioade de timp pentru a permite ca modificările propuse să atragă 
mai mulți participanți, menținând, în același timp, integritatea mediului. În acest scop, 
EMAS trebuie simplificat, iar valoarea adăugată a acestuia trebuie explicată mai clar 
potențialilor participanți. Comisia trebuie să monitorizeze în continuare progresele 
înregistrate de EMAS într-un mod obiectiv. În cazul în care, până la data următoarei 
revizuiri nu se înregistrează o creștere a numărului organizațiilor participante conform 
planurilor, vor fi necesare propuneri alternative. 
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